
April 2018 
 
 
Solen står højere og højere på himlen. Onsdag den 21. marts 2018 blev halvdelen af 
varmebehovet produceret på sol. Det er sikre tegn på sommerens komme! 
 
Vedtægtsændringer 
Det er på Christiansborg bestemt at alle varmeværker i praksis skal have 
kalenderåret som regnskabsåret. Det har Egtved ikke på grund af at 1. juli er bedre 
set med likviditetsbrillerne på. Nu er det bestemt at det skal laves om. Derfor har 
Varmeværet på ekstraordinære generalforsamlinger den 1. og 22. marts fået ændret 
dette, gældende fra 2019. I konsekvens af dette bliver der et regnskabsår på 6 
måneder fra 1. juli 2018 til 31. december 2018. Du kan finde de korrigerede 
vedtægter på hjemmesiden. 
 
 
Renovering 
Vi starter i uge 14 (ugen efter påske) med at renovere hele Rosenhaven. Der skal 
lægges nye hovedledninger og alle skal have nye stikledninger. De enkelte beboere 
har fået informationsbrev. Renoveringen sker i henhold til vores  leverings-
betingelser. Egtved Varmeværk kan skønne at tilslutningen af stikledningen i 
varmeaftaftagers hus bliver for besværlig. I de tilfælde liver der opsat et udvendigt 
skab. 
 
Bortfald af grundbeløb 
Den 22 marts kunne man på Dansk Fjernvarmes side læse: 
 
Energipolitisk Konference 2018 havde samlet ministre, virksomheder, 
fjernvarmeselskaber og energiordførere om at diskutere det kommende energiforlig. 
Her kunne de omtrent 100 deltagere høre fra energiordførerne ”egen mule,” hvad de 
ville fokusere på i det kommende energiforlig.  
Og selvom der var uenighed om en del blandt rød og blå blok, var der dog en ting, 
man var enige om. Der skal findes en løsning for de kraftvarmeværker, der ikke kan 
investere sig ud af udfordringen med stigende varmepriser på grund af 
grundbeløbet.  
- Vi har lavet en del tiltag for at komme de værker, der er udfordret af grundbeløbets 
bortfald i møde, og vi skal lade være med at tale om alle decentrale over en kam. 
Men der er nogle, der ikke kan investere sig ud af det her, og der må vi lave nogle 
målrettede tiltag for at hjælpe. Derfor overvejer vi nogle forskellige modeller, 
forklarede Thomas Danielsen (V).  
Det var regeringspartneren Carsten Bach (LA) enig i, og kaldte det en bunden 
opgave at håndtere grundbeløbet.  
- Jeg vil ikke afvise, at der bliver brug for en eller anden overgangsordning, sagde 
han.  
Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten, var også enig, men han 
skosede ligesom et tidligere indlæg på dagen fra Bramming Fjernvarmes Steen 
Thøgersen regeringen for langmodighed:  
- Det er ministerens fulde ansvar, at der ikke er kommet en løsning. Dem, der sidder 
på værkerne, har jo efterspurgt en, og der er ikke sket noget trods masser af samråd 
og spørgsmål. Grundbeløbet skal jo ikke falde væk bare på en gang, det er helt 
urimeligt, og det blive ramme meget forskelligt rundt omkring i landet.  
Fra regeringsordførerne var der tilmed enighed om, at den kommende energiaftale 
skulle have en mere markedsorienteret tilgang, og Brian Mikkelsen, erhvervs- og 
vækstminister (K), der startede dagen, lovede, at aftalen ville komme efter påske. 



 
 
Der er således ikke noget konkret på plads. Det er politikernes opgave at lave en 
aftale, der ikke brandbeskatter decentrale Varemærker.  Det som Fjernvarmen skal 
bidrage med til statskassen, skal ske på lige vilkår. 
 
Når det frie brændselsvalg er tilvejebragt, skal rigtig mange værker i gang med at 
investere i ny produktion. Opfordringen er at der sker en effektiv opstrammet 
myndighedsbehandling både kommunalt og statsligt. De skal blandt andet være 
muligt at opnå ”positiv” samfundsøkonomi, så dette forhold ikke obstruerer 
etableringen - for så er vi lige vidt! 
 
Lergården 
På Lergården (solfangerfeltet) laver vi hele tiden forbedringer. Senest er noget 
levende bevoksning imellem vores solfangerfelt og IN Entreprise fjernet. 
Ligeledes er noget hegnsvægst langs Tudvadvej fjernet. Meget af det oprindelige 
dræn blev ødelagt i forbindelse med solfangerfeltets etablering, og det har vi døjet 
med lige siden. Solfangerfeltet skal ikke være ”Egtveds søhøjland” Det skal være 
muligt at komme rundt - hele året. 
 
Forbrug 
Med den ualmindeligt kolde og snerige marts måned er det naturligt at 
varmeforbruget er stort. Typisk vil den enkelte forbruger have anvendt 250-300,00 
kr. mere i løbet af måneden. Foråret skal komme nu. 
 
 


